
 
 

 

 

 

 

Clipping 
 

 

 

Conselho Federal de 
Psicologia 

 
 

4º Inspeção Nacional de 
Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veículo: Agência Brasil 

Retranca: Saúde Mental 

Data: 29/11/2011 

Título: Relatório aponta violações de direitos humanos de dependentes químicos 

em comunidades terapêuticas 

 

28/11/2011 - 18h28  

 

Daniella Jinkings 

 

Repórter da Agência Brasil 

Brasília – Embora sejam usadas como uma forma alternativa de tratamento de pessoas 

viciadas em drogas, as comunidades terapêuticas registram graves violações de direitos 

humanos de dependentes químicos. A denuncia é do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), que divulgou hoje (28) o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 

Humanos. 

Em setembro, membros da Comissão de Direitos Humanos do CFP visitaram 68 

instituições de internação para usuários de drogas, em 24 estados e no Distrito Federal. 

De acordo com a conselheira do CFP e membro da comissão, Ana Luiza Castro, foram 

observados indícios de violações em todas as instituições visitadas, como imposição de 

credo, desrespeito à orientação sexual, além de casos de violência física, castigos e 

torturas. 

O relatório aponta que em alguns locais há espaços de isolamento, ou seja, quartos 

fechados com cadeado, escuros e pouco arejados para os quais são levados os usuários 

recém-chegados ou os que têm comportamento agressivo. Em outras instituições, os 

internos são enterrados até o pescoço e sofrem castigos como beber água do vaso 

sanitário, comer refeições preparadas com alimentos estragados. O trabalho forçado, sob 

o nome de laborterapia, é outra característica recorrente dos tratamentos propostos. 

Para Ana Luiza, os dependentes químicos não são tratados nas comunidades 

terapêuticas. ―Eles [os usuários de drogas] estão sendo mantidos em lugares baseados na 

fé religiosa e no trabalho sem remuneração. A maioria [das comunidades terapêuticas] 

não tem psicólogos, assistentes sociais, médicos ou técnicos em enfermagem‖. 

Segundo a conselheira, não há dados sobre a quantidade de comunidades terapêuticas 

existentes no Brasil. Algumas ainda têm convênios e recebem verbas públicas. Para Ana 

Luiza, isso é uma falha na elaboração de políticas públicas para o setor. ―A gente 

desconfia de que tem muitas instituições funcionando à margem da lei, de qualquer 

regularização. A maioria desses locais é afastada. Não conseguimos localizar o site ou 

não tem telefone‖. 

O governo federal está planejando criar unidades de acolhimento para usuários de álcool 

e outras drogas usando como referência a experiência de comunidades terapêuticas. O 

objetivo é implantar tais unidades dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além de um debate amplo sobre a inclusão das comunidades terapêuticas no SUS, os 

membros do CFP cobram planejamento e investimentos governamentais nos serviços de 



saúde pública. ―Não temos Caps [centros de Atendimento Psicossocial] que funcionem 

24 horas, não temos consultórios de rua, não temos vagas em hospitais gerais. A 

ausência dessa política traz uma fragilidade‖, disse Ana Luiza. 

As denúncias feitas pelo CFP foram repassadas ao ouvidor nacional de Direitos 

Humanos, Domingos da Silveira. ―Vou encaminhar o relatório à ministra Maria do 

Rosário[da Secretaria de Direito Humanos] e vou estudá-lo e, é meu dever, percebendo 

alguma consistência nas denúncias, instaurar um procedimento coletivo de apuração‖. 

Para o diretor executivo da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, 

Maurício Landre, os conselhos regionais e Federal de Psicologia estão fazendo um 

movimento para atacar o nome das comunidade terapêuticas. ―O que eles [os membros 

do CFP] têm observado na maioria dos casos de violação e problemas com a questão 

manicomial não são comunidades terapêuticas‖, disse à Agência Brasil. 

Segundo ele, algumas instituições se apropriam do título de comunidade terapêutica de 

maneira irregular, pois a comunidade terapêutica pressupõe que a pessoa queira fazer o 

tratamento. ―Tudo que é involuntário, ou seja, o caso das internações compulsórias não 

é comunidade terapêutica mesmo que use esse nome. Eles resolveram colocar tudo no 

mesmo saco e tratar do mesmo jeito‖. 
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Por Carolina Brígido (carolina@bsb.oglobo.com.br) | Agência O Globo – 22 horas atrás 

BRASÍLIA - O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou nesta segunda-feira um 

relatório mostrando a situação de calamidade dos estabelecimentos para internação de 

usuários de drogas. Nas visitas, foram identificadas irregularidades, como castigos 

físicos, tortura, falta de higiene, trabalho forçado, preconceito contra homossexuais, 

obrigação de seguir religiões específicas, impedimento de comunicação com o mundo 

externo, exposição a situações de humilhação e falta de alimentação apropriada. 

O documento é resultado de vistorias realizadas em 68 instituições de 24 unidades da 

federação nos dias 28 e 29 de setembro. As clínicas são privadas, mas algumas têm 

convênio com o poder público. Na avaliação do conselho, o modelo de tratamento de 

dependentes praticado nos estabelecimentos é uma violação à Lei Antimanicomial, que 

prega a integração social e familiar do dependente ao longo do tratamento, e não o 

isolamento. 

Um dos locais que mais chocou o conselho foi a Comunidade Terapêutica Grupo 

Oficina da Vida, em Teresina (PI). Como punição para o descumprimento de regras 

internas, os pacientes são obrigados a cavar um buraco de três metros por três em 

terreno pedregoso e depois cobrir de novo com terra. Na Shalom and Life, em Macaé 

(RJ), os pacientes são compelidos a carregar uma pedra dentro de um saco plástico 

como forma de reconhecimento de sua culpa. 

Na Comunidade Nova Jericó, em Marechal Deodoro (AL), é preciso rezar a Ave Maria 

como punição por eventuais desobediências. Há também quartos de isolamento, onde a 

pessoa fica sem luz e sem ventilação pelo tempo em que os funcionários determinam, 

dependendo da falta cometida. Os adolescentes ficam nos mesmos espaços dos adultos. 

Se um paciente quiser usar o telefone, precisa ser acompanhado por um funcionário. 

A Amparu - Comunidade Terapêutica Vida Serena, em Várzea Grande (MT), é uma 

instituição evangélica onde os pacientes são obrigados a assistir ao culto. Lá, a prática é 

a chamada "Aprendizagem Rápida", que consiste em acordar o interno às 4h da manhã 

para ele capinar um terreno por duas horas, sem intervalo para descanso. 

O Lar Cristão, em Cuiabá (MT), é uma instituição evangélica onde as pacientes são 

obrigadas a seguir as regras do local - que são as mesmas da igreja Assembleia de Deus. 

Quem se recusa a obedecer fica sem refeição até mudar de ideia. 

Siga o Yahoo! Notícias no Twitter e no Facebook  
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O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou nesta segunda-feira um relatório 

mostrando a situação de calamidade dos estabelecimentos para internação de usuários 

de drogas. Nas visitas, foram identificadas irregularidades, como castigos físicos, 

tortura, falta de higiene, trabalho forçado, preconceito contra homossexuais, obrigação 

de seguir religiões específicas, impedimento de comunicação com o mundo externo, 

exposição a situações de humilhação e falta de alimentação apropriada. 

 

O documento é resultado de vistorias realizadas em 68 instituições de 24 unidades da 

federação nos dias 28 e 29 de setembro. As clínicas são privadas, mas algumas têm 

convênio com o poder público. Na avaliação do conselho, o modelo de tratamento de 

dependentes praticado nos estabelecimentos é uma violação à Lei Antimanicomial, que 

prega a integração social e familiar do dependente ao longo do tratamento, e não o 

isolamento. 

 

Um dos locais que mais chocou o conselho foi a Comunidade Terapêutica Grupo 

Oficina da Vida, em Teresina (PI). Como punição para o descumprimento de regras 

internas, os pacientes são obrigados a cavar um buraco de três metros por três em 

terreno pedregoso e depois cobrir de novo com terra. Na Shalom and Life, em Macaé 

(RJ), os pacientes são compelidos a carregar uma pedra dentro de um saco plástico 

como forma de reconhecimento de sua culpa. 

 

Na Comunidade Nova Jericó, em Marechal Deodoro (AL), é preciso rezar a Ave Maria 

como punição por eventuais desobediências. Há também quartos de isolamento, onde a 

pessoa fica sem luz e sem ventilação pelo tempo em que os funcionários determinam, 

dependendo da falta cometida. Os adolescentes ficam nos mesmos espaços dos adultos. 

Se um paciente quiser usar o telefone, precisa ser acompanhado por um funcionário. 

 

A Amparu – Comunidade Terapêutica Vida Serena, em Várzea Grande (MT), é uma 

instituição evangélica onde os pacientes são obrigados a assistir ao culto. Lá, a prática é 

a chamada "Aprendizagem Rápida", que consiste em acordar o interno às 4h da manhã 

para ele capinar um terreno por duas horas, sem intervalo para descanso. 

 

O Lar Cristão, em Cuiabá (MT), é uma instituição evangélica onde as pacientes são 

obrigadas a seguir as regras do local – que são as mesmas da igreja Assembleia de 

Deus. Quem se recusa a obedecer fica sem refeição até mudar de ideia. 

 

Da Agência O Globo 
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Daniela Jinkings 

Embora sejam usadas como uma forma alternativa de tratamento de pessoas viciadas em 

drogas, as comunidades terapêuticas registram graves violações de direitos humanos de 

dependentes químicos. A denuncia é do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que 

divulgou nesta segunda-feira (28) o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 

Humanos. 

Em setembro, membros da Comissão de Direitos Humanos do CFP visitaram 68 

instituições de internação para usuários de drogas, em 24 estados e no Distrito Federal. 

De acordo com a conselheira do CFP e membro da comissão, Ana Luiza Castro, foram 

observados indícios de violações em todas as instituições visitadas, como imposição de 

credo, desrespeito à orientação sexual, além de casos de violência física, castigos e 

torturas. 

O relatório aponta que em alguns locais há espaços de isolamento, ou seja, quartos 

fechados com cadeado, escuros e pouco arejados para os quais são levados os usuários 

recém-chegados ou os que têm comportamento agressivo. Em outras instituições, os 

internos são enterrados até o pescoço e sofrem castigos como beber água do vaso 

sanitário, comer refeições preparadas com alimentos estragados. O trabalho forçado, sob 

o nome de laborterapia, é outra característica recorrente dos tratamentos propostos. 

Para Ana Luiza, os dependentes químicos não são tratados nas comunidades 

terapêuticas. ―Eles [os usuários de drogas] estão sendo mantidos em lugares baseados na 

fé religiosa e no trabalho sem remuneração. A maioria [das comunidades terapêuticas] 

não tem psicólogos, assistentes sociais, médicos ou técnicos em enfermagem‖. 

Segundo a conselheira, não há dados sobre a quantidade de comunidades terapêuticas 

existentes no Brasil. Algumas ainda têm convênios e recebem verbas públicas. Para Ana 

Luiza, isso é uma falha na elaboração de políticas públicas para o setor. ―A gente 

desconfia que tem muitas instituições funcionando à margem da lei, de qualquer 

regularização. A maioria desses locais é afastada. Não conseguimos localizar o site ou 

não tem telefone‖. 

O governo federal está planejando criar unidades de acolhimento para usuários de álcool 

e outras drogas usando como referência a experiência de comunidades terapêuticas. O 

objetivo é implantar tais unidades dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além de um debate amplo sobre a inclusão das comunidades terapêuticas no SUS, os 

membros do CFP cobram planejamento e investimentos governamentais nos serviços de 

saúde pública. ―Não temos Caps [Centros de Atendimento Psicossocial] que funcionem 

24 horas, não temos consultórios de rua, não temos vagas em hospitais gerais. A 

ausência dessa política traz uma fragilidade‖, disse Ana Luiza. 

http://www.agenciabrasil.ebc.com.br/


As denúncias feitas pelo CFP foram repassadas ao ouvidor nacional de Direitos 

Humanos, Domingos da Silveira. ―Vou encaminhar o relatório à ministra Maria do 

Rosário[da Secretaria de Direito Humanos] e vou estudá-lo e, é meu dever, percebendo 

alguma consistência nas denúncias, instaurar um procedimento coletivo de apuração‖. 

Para o diretor executivo da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, 

Maurício Landre, os conselhos regionais e federal de psicologia estão fazendo um 

movimento para atacar o nome das comunidade terapêuticas. ―O que eles [os membros 

do CFP] têm observado na maioria dos casos de violação e problemas com a questão 

manicomial não são comunidades terapêuticas‖, disse à Agência Brasil. 

Segundo ele, algumas instituições se apropriam do título de comunidade terapêutica de 

maneira irregular, pois a comunidade terapêutica pressupõe que a pessoa queira fazer o 

tratamento. ―Tudo que é involuntário, ou seja, o caso das internações compulsórias não 

é comunidade terapêutica mesmo que use esse nome. Eles resolveram colocar tudo no 

mesmo saco e tratar do mesmo jeito‖. 

 

 

Veículo: Diário do Nordeste  

Retranca: Saúde Mental 
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Título: Apontada violação em tratamentos 

Publicado em 28 de novembro de 2011  

 

Brasília. Relatório do Conselho Federal de Psicologia que será divulgado nesta segunda-feira aponta 

violações a direitos humanos em comunidades terapêuticas espalhadas pelos estados brasileiros, 

destinadas à recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. 

 

Foram visitadas 68 comunidades aleatórias e constatou-se a existência de pessoas submetidas a trabalhos 

análogos à escravidão e castigos humilhantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

estima a presença de 3 mil comunidades no país, abrigando cerca de 60 mil dependentes. Esses locais 

constam do plano de enfrentamento ao crack, que deve ser lançado pela presidente Dilma Rousseff em 

dezembro. 

 

Versão preliminar revela que o governo prevê investir mais de R$ 300 milhões, em quatro anos, em 

projetos culturais, de habilidades sociais e esportivas nessas entidades. De acordo com Pedro Paulo 

Bicalho, coordenador da comissão nacional de direitos humanos, uma das violações é a inexistência de 

projetos terapêuticos. 
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28 de novembro de 2011 • 19h26  

Embora sejam usadas como uma forma alternativa de tratamento de viciados em drogas, 

o Conselho Federal de Psicologia (CFP) afirmou nesta segunda-feira que violações de 



direitos humanos a dependentes químicos ocorrem em comunidades terapêuticas. A 

denúncia está contida no Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos. 

Em setembro, membros da comissão de direitos humanos do conselho visitaram 68 

instituições de internação em 25 unidades da federação. De acordo com a conselheira 

Ana Luiza Castro, foram observados indícios de violações em todas elas, que incluem 

imposição de credo e desrespeito à orientação sexual, além de casos de violência física, 

castigos e torturas. 

O relatório apontou que em alguns locais há espaços de isolamento, ou seja, quartos 

fechados com cadeado, escuros e pouco arejados para os quais são levados os recém-

chegados ou os que têm comportamento agressivo. Em outras instituições, os internos 

são enterrados até o pescoço e sofrem castigos como beber água do vaso sanitário e 

comer alimentos estragados. O trabalho forçado é outra característica recorrente dos 

tratamentos propostos. 

Para Ana Luiza, os dependentes químicos não são tratados nas comunidades 

terapêuticas. "Eles estão sendo mantidos em lugares baseados na fé religiosa e no 

trabalho sem remuneração. A maioria (das comunidades terapêuticas) não tem 

psicólogos, assistentes sociais, médicos ou técnicos em enfermagem", afirmou. Segundo 

a conselheira, não há dados sobre a quantidade de comunidades terapêuticas no Brasil. 

Algumas ainda têm convênios e recebem verbas públicas. Para Ana Luiza, isso é uma 

falha na elaboração de políticas públicas para o setor. "A gente desconfia de que tem 

muitas instituições funcionando à margem da lei, de qualquer regularização. A maioria 

desses locais é afastada. Não conseguimos localizar o site ou não tem telefone", disse. 

Governo planeja criar comunidades no SUS 
O governo federal planeja criar unidades de acolhimento para usuários de álcool e 

outras drogas usando como referência a experiência de comunidades terapêuticas. O 

objetivo é implantar tais unidades dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).  

"Não temos Caps (centros de Atendimento Psicossocial) que funcionem 24 horas, não 

temos consultórios de rua, não temos vagas em hospitais gerais. A ausência dessa 

política traz uma fragilidade", disse Ana Luiza. As denúncias feitas pelo CFP foram 

repassadas ao ouvidor nacional de Direitos Humanos, Domingos da Silveira. "Vou 

encaminhar o relatório à ministra Maria do Rosário (da Secretaria de Direito Humanos) 

e vou estudá-lo e, é meu dever, percebendo alguma consistência nas denúncias, 

instaurar um procedimento coletivo de apuração", afirmou ele. 

Para o diretor executivo da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, 

Maurício Landre, os conselhos de Psicologia fazem um movimento para atacar o nome 

das comunidade terapêuticas. "O que eles (os membros do CFP) têm observado na 

maioria dos casos de violação e problemas com a questão manicomial não são 

comunidades terapêuticas", disse. Segundo ele, algumas instituições se apropriam do 

título de comunidade terapêutica de maneira irregular, pois a comunidade terapêutica 

pressupõe que a pessoa queira fazer o tratamento. "Tudo que é involuntário, ou seja, o 

caso das internações compulsórias, não é comunidade terapêutica mesmo que use esse 

nome. Eles resolveram colocar tudo no mesmo saco e tratar do mesmo jeito", afirmou.  

 



Veículo: Blog do José de Souza – Folha de SP 

Retranca: Saúde Mental 

Data: 29/11/2011 

Título: Centros de tratamento anti-droga ‘torturam’ pacientes 

Edu Enfeldt 

 

O Conselho Federal de Psicologia divulgou relatório sobre inspeção realizada em 

centros de internação de usuários de drogas. 

Foram visitadas 68 instituições instaladas em 24 Estados e no Distrito Federal. 

Detectou-se um quadro aterrador. 

As visitas foram feitas nos dias 28 e 29 de setembro. Vicularam-se na época dados 

preliminares. O relatório final veio à luz nesta segunda-feira (28). 

O trabalho mobilizou cerca de 200 pessoas. É a quarta inspeção do gênero. A íntegra do 

documento pode ser lida aqui. Vai abaixo um resumo das conclusões: 

 

1. Verificou-se que não há nos centros de reabilitação dependentes de dogras um 

tratamento terapêutico. Faltam profissionais de saúde. 

2. ―Há claros indícios de violação de direitos humanos em todos os relatos‖, anota o 

documento.  

3. As violações são generalizadas e incluem: ―interceptação e violação de 

correspondências, violência física, castigos, torturas…‖ 

―…exposição a situações de humilhação, imposição de credo […], intimidações, 

desrespeito à orientação sexual e revista vexatória de familiares.‖ 

4. O documento do Conselho Federal de Psicologia é categórico: ―São ocorrências 

registradas em todos os lugares‖ visitados. 

5. O relatório cita exemplos de tortura: ―internos [são] enterrados até o pescoço‖, são 

forçados a ―beber água de vaso sanitário‖, recebem ―refeições preparadas com 

alimentos estragados‖. 

http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/noticias/noticia_111128_002.html
http://www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/noticias/noticiaDocumentos/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf


6. Adota-se como prática pseudo-terapêutica a imposição de credos religiosos. ―Os 

internos são constrangidos a participar de atividades religiosas, mesmo quando sua 

crença e fé são outras‖, anota o texto. 

―Na ampla maioria dos locais não existem funcionários, apenas religiosos, pastores, 

obreiros (quase sempre ex- usuários convertidos).‖ 

Nos ―poucos‖ locais em que há profissionais de saúde, ―sua atuação encontra-se 

submetida a princípios religiosos e morais‖, não a critérios ―técnico-científicos.‖ 

7. Homossexuais e travestis ―são considerados como portadores de sexualidade 

desviante‖. Um dos profissionais ouvidos declarou-se apto a ―curar homossexuais.‖ 

8. As instituições adotam como prática corriqueira o trabalho forçado. Entre outras 

atividades, são compelidos a lavar, passar e cozinhar. Sem remuneração. 

Na teoria, trabalham para ―combater o ócio‖. Na prática, exercem atividade ―análoga ao 

trabalho escravo‖. Substituem funcionários inexistentes. 

9. Numa das entidades inspecionadas, dedicada ao exclusivamente ao tratamento de 

mulheres, detectou-se uma estratégia inusitada. 

Diz o documento: ―Quando uma interna decide interromper a internação, […] sei filho 

fica e é dado, pela instituição, para adoção.‖ 

Prossegue o texto: ―Retirar de alguém, mulher ou homem, o direito a cuidar de seus 

filhos é uma violência e pode ser também um crime.‖ 

10. O conselho de psicologia fez uma constatação que injeta no inaceitável um quê de 

inacreditável:  

―Não são poucas as instituições que recebem recursos públicos ou, ainda, que são 

reconhecidas como instituições de ‗utilidade pública‘, ficando, portanto, isentas do 

pagamento de impostos.‖ 

Mais: ―Um número significativo dessas instituições mantém convênios com diferentes 

órgãos públicos.‖ A despeito disso, operam sem fiscalização. 



Em bom português: o dinheiro do contribuinte financia o descalabro em que as 

violações se misturam à ausência de tratamento ―técnico-científico‖. 

11. O documento faz uma série de recomendações. Por exemplo: que o Ministério 

Público investigue os maus tratos; que o Ministério da Saúde fiscalize as internações; 

que a pasta do Trabalho averigue as denúncias de trabalhos forçados. 

- O blog no twitter.  
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Agência Brasil 

Embora sejam usadas como uma forma alternativa de tratamento de pessoas viciadas em 

drogas, as comunidades terapêuticas registram graves violações de direitos humanos de 

dependentes químicos. A denuncia é do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que 

divulgou nesta segunda- feira (28), um Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 

Humanos. 

 

Em setembro, membros da Comissão de Direitos Humanos do CFP visitaram 68 

instituições de internação para usuários de drogas, em 24 estados e no Distrito Federal. 

De acordo com a conselheira do CFP e membro da comissão, Ana Luiza Castro, foram 

observados indícios de violações em todas as instituições visitadas, como imposição de 

credo, desrespeito à orientação sexual, além de casos de violência física, castigos e 

torturas. 

 

O relatório aponta que em alguns locais há espaços de isolamento, ou seja, quartos 

fechados com cadeado, escuros e pouco arejados para os quais são levados os usuários 

recém-chegados ou os que têm comportamento agressivo. Em outras instituições, os 

internos são enterrados até o pescoço e sofrem castigos como beber água do vaso 

sanitário, comer refeições preparadas com alimentos estragados. O trabalho forçado, sob 

o nome de laborterapia, é outra característica recorrente dos tratamentos propostos. 

 

Para Ana Luiza, os dependentes químicos não são tratados nas comunidades 

terapêuticas. ―os usuários de drogas estão sendo mantidos em lugares baseados na fé 

religiosa e no trabalho sem remuneração. A maioria das comunidades terapêuticas não 

tem psicólogos, assistentes sociais, médicos ou técnicos em enfermagem‖. 

Segundo a conselheira, não há dados sobre a quantidade de comunidades terapêuticas 

existentes no Brasil.     

 

O governo federal está planejando criar unidades de acolhimento para usuários de álcool 

https://twitter.com/#%21/blogdojosias


e outras drogas usando como referência a experiência de comunidades terapêuticas. O 

objetivo é implantar tais unidades dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Além de um debate amplo sobre a inclusão das comunidades terapêuticas no SUS, os 

membros do CFP cobram planejamento e investimentos governamentais nos serviços de 

saúde pública. ―Não temos Caps, Centros de Atendimento Psicossocial, que funcionem 

24 horas, não temos consultórios de rua, não temos vagas em hospitais gerais. A 

ausência dessa política traz uma fragilidade‖, disse Ana Luiza. 
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Título: Dependentes químicos têm direitos violados em comunidades terapêuticas 

 

Conselho Federal de Psicologia denuncia casos de tortura e outros excessos contra 

usuários de drogas nas clínicas de recuperação 

http://politika.jangadeiroonline.com.br/nacional/dependentes-quimicos-tem-direitos-violados-em-comunidades-terapeuticas/


O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou nesta segunda-feira (28) o relatório 

da 4ª inspeção nacional de direitos humanos, com foco nos locais de internação para 

usuários de drogas. 

A realidade apresentada é a mesma que vem sendo denunciada há tempos, sem que 

medidas efetivas sejam tomadas pelos governos — que, pelo contrário, seguem 

incentivando as comunidades terapêuticas e as clínicas particulares que visam lucro 

como instrumento do tratamento da dependência de drogas, lícitas e ilícitas. 

O documento completo pode ser visualizado clicando aqui, e abaixo reproduzo sua 

introdução: 

As Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia elegem dois 

dispositivos – além de intervenções cotidianas envolvendo campos problemáticos que 

“se impõem” como pauta – para fazer funcionar suas discussões: a Campanha 

Nacional de Direitos Humanos e as Inspeções Nacionais em unidades de privação de 

liberdade. 

O que têm em comum as unidades psiquiátricas (2004), as unidades de cumprimento de 

medidas socioeducativas (2006), as instituições de longa permanência de idosos (2007) 

e as atuais unidades de acolhimento (ou recolhimento?) de usuários de álcool e outras 

drogas? Que liberdades são privadas e quais direitos são violados no cotidiano de suas 

práticas? 

Assumindo a prática da normalização, muitos de nós somos capturados pela 

engrenagem da máquina fundamentalista e reproduzimos modelos que aprisionam e 

mortificam modos singulares de existência.  Negar-se a ocupar esse lugar significa 

construir estratégias de resistência a esses dispositivos de controle, que sirvam para 

abrir caminhos a processos outros de singularização. 

Conhecer a realidade das unidades que hoje elegemos como foco deste trabalho é uma 

tarefa que transcende a visita de estabelecimentos e estruturas. Reconhecemos que a 

potência da inspeção está em interrogar a emergência de discursos e práticas, que se 

apresentam muito mais por formas sutis rotuladas como proteção e cuidado do que 

pela superlotação e maus tratos aparentes, como percebemos em outras unidades de 

aprisionamento. 

Denúncias que insistentemente chegam ao Observatório de Saúde Mental e Direitos 

Humanos do Conselho Federal de Psicologia fizeram-nos tomar a decisão de 

abordarmos, neste ano, a questão das drogas como disparador de nossa inspeção. 

Tema que vem sendo entendido neste país como “epidemia”, forjado a partir de ideais 

advindos de uma natureza descontextualizada política e historicamente. Tema que 

insiste em vincular “tratamento” à noção de castigos ou penas advindos de um ideal 

normativo que não suporta a transgressão como parte de um devir humano, reduzindo 

à condição de objeto e privado da cidadania os sujeitos-alvos das ações impostas. 

A potência da prática do psicólogo, compromissada com a produção de direitos 

humanos, está na problematização da violência e exclusão produzida na sociedade. Os 

diversos modelos de aprisionamento produzem efeitos no mundo, que podemos (e 

devemos) colocar em análise. A individualização da problemática em questão 

http://rede.outraspalavras.net/pontodecultura/files/2011/11/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf


configura-se como uma armadilha, pois entende que há um sujeito errado a ser 

corrigido. Uma alternativa possível está no reconhecimento de tal produção coletiva e 

do caráter político das práticas que se articulam a discursos de proteção e de cuidado. 

Questionar respostas políticas que são produzidas antes mesmo de serem formuladas 

como perguntas. Produzir redes de conversa e interrogação, apontando que a urgência 

do tema não pode prescindir da amplitude de nossas discussões. 

A Inspeção Nacional, coordenada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do 

Conselho Federal de Psicologia, foi executada em setembro de 2011, envolvendo os 

atuais vinte Conselhos Regionais de Psicologia, que simultaneamente, em 25 unidades 

federativas do país, inspecionaram 68 unidades, contando com o apoio de inúmeros 

parceiros locais. 

As Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia, assim, tornam 

públicos seus estranhamentos para que transformemos nossas indignações em lutas 

coletivas capazes de construir um exercício diário de invenção de um mundo onde 

caibam todos. 

Humberto Verona 

Presidente do Conselho Federal de Psicologia 

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho 

Coordenador da Comissão Nacional de Direitos 

Humanos do Conselho Federal de Psicologia” 
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Por janga às 23:18 de 28/11/2011 - Atualizada às 23:18  

 

Embora sejam usadas como uma forma alternativa de tratamento de pessoas viciadas em 

drogas, as comunidades terapêuticas registram graves violações de direitos humanos de 

dependentes químicos. A denuncia é do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que 

divulgou nesta segunda-feira (28) o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 

Humanos. 

http://politika.jangadeiroonline.com.br/nacional/dependentes-quimicos-tem-direitos-violados-em-comunidades-terapeuticas/
http://politika.jangadeiroonline.com.br/author/janga/


Em setembro, membros da Comissão de Direitos Humanos do CFP visitaram 68 

instituições de internação para usuários de drogas, em 24 estados e no Distrito Federal. 

De acordo com a conselheira do CFP e membro da comissão, Ana Luiza Castro, foram 

observados indícios de violações em todas as instituições visitadas, como imposição de 

credo, desrespeito à orientação sexual, além de casos de violência física, castigos e 

torturas. 

Problemas 
O relatório aponta que em alguns locais há espaços de isolamento, ou seja, quartos 

fechados com cadeado, escuros e pouco arejados para os quais são levados os usuários 

recém-chegados ou os que têm comportamento agressivo. Em outras instituições, os 

internos são enterrados até o pescoço e sofrem castigos como beber água do vaso 

sanitário, comer refeições preparadas com alimentos estragados. O trabalho forçado, sob 

o nome de laborterapia, é outra característica recorrente dos tratamentos propostos. 

Para Ana Luiza, os dependentes químicos não são tratados nas comunidades 

terapêuticas. ―Eles [os usuários de drogas] estão sendo mantidos em lugares baseados na 

fé religiosa e no trabalho sem remuneração. A maioria [das comunidades terapêuticas] 

não tem psicólogos, assistentes sociais, médicos ou técnicos em enfermagem‖. 

Segundo a conselheira, não há dados sobre a quantidade de comunidades terapêuticas 

existentes no Brasil. Algumas ainda têm convênios e recebem verbas públicas. Para Ana 

Luiza, isso é uma falha na elaboração de políticas públicas para o setor. ―A gente 

desconfia de que tem muitas instituições funcionando à margem da lei, de qualquer 

regularização. A maioria desses locais é afastada. Não conseguimos localizar o site ou 

não tem telefone‖. 

O Governo Federal está planejando criar unidades de acolhimento para usuários de 

álcool e outras drogas usando como referência a experiência de comunidades 

terapêuticas. O objetivo é implantar tais unidades dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Cobranças 
Além de um debate amplo sobre a inclusão das comunidades terapêuticas no SUS, os 

membros do CFP cobram planejamento e investimentos governamentais nos serviços de 

saúde pública. ―Não temos Caps [centros de Atendimento Psicossocial] que funcionem 

24 horas, não temos consultórios de rua, não temos vagas em hospitais gerais. A 

ausência dessa política traz uma fragilidade‖, disse Ana Luiza. 

As denúncias feitas pelo CFP foram repassadas ao ouvidor nacional de Direitos 

Humanos, Domingos da Silveira. ―Vou encaminhar o relatório à ministra Maria do 

Rosário[da Secretaria de Direito Humanos] e vou estudá-lo e, é meu dever, percebendo 

alguma consistência nas denúncias, instaurar um procedimento coletivo de apuração‖. 

Para o diretor executivo da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, 

Maurício Landre, os conselhos regionais e Federal de Psicologia estão fazendo um 

movimento para atacar o nome das comunidade terapêuticas. ―O que eles [os membros 

do CFP] têm observado na maioria dos casos de violação e problemas com a questão 

manicomial não são comunidades terapêuticas‖, disse. 



Segundo ele, algumas instituições se apropriam do título de comunidade terapêutica de 

maneira irregular, pois a comunidade terapêutica pressupõe que a pessoa queira fazer o 

tratamento. ―Tudo que é involuntário, ou seja, o caso das internações compulsórias não 

é comunidade terapêutica mesmo que use esse nome. Eles resolveram colocar tudo no 

mesmo saco e tratar do mesmo jeito‖. 

Redação Jangadeiro Online, com informações da Agência Brasil 

 

 

Veículo: Bocão News 

Retranca: Saúde Mental 
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Título: Conselho de Psicologia divulga relatório sobre centros de recuperação 

Por: Redação Bocão News - 29 de Novembro - 14h27 

O Conselho Federal de Psicologia divulgou relatório sobre inspeção realizada em centros 
de internação de usuários de drogas. 
  

Foram visitadas 68 instituições instaladas em 24 Estados e no Distrito Federal. Detectou-
se um quadro aterrador. As visitas foram feitas nos dias 28 e 29 de setembro. Vicularam-
se na época dados preliminares. O relatório final veio à luz nesta segunda-feira (28). 
  

Segundo publicação no blog do Josias, jornal Folha de São Paulo, o trabalho mobilizou 
cerca de 200 pessoas. É a quarta inspeção do gênero. A íntegra do documento pode ser 
lida aqui. Vai abaixo um resumo das conclusões:  
  

1. Verificou-se que não há nos centros de reabilitação dependentes de dogras um 
tratamento terapêutico. Faltam profissionais de saúde. 
  

2. “Há claros indícios de violação de direitos humanos em todos os relatos”, anota o 
documento. 
  

3. As violações são generalizadas e incluem: “interceptação e violação de 
correspondências, violência física, castigos, torturas…” “…exposição a situações de 
humilhação, imposição de credo […], intimidações, desrespeito à orientação sexual e 
revista vexatória de familiares.” 

  

4. O documento do Conselho Federal de Psicologia é categórico: “São ocorrências 
registradas em todos os lugares” visitados. 
  

5. O relatório cita exemplos de tortura: “internos [são] enterrados até o pescoço”, são 
forçados a “beber água de vaso sanitário”, recebem “refeições preparadas com alimentos 
estragados”. 
  

6. Adota-se como prática pseudo-terapêutica a imposição de credos religiosos. “Os 
internos são constrangidos a participar de atividades religiosas, mesmo quando sua 
crença e fé são outras”, anota o texto. 
  

“Na ampla maioria dos locais não existem funcionários, apenas religiosos, pastores, 
obreiros (quase sempre ex- usuários convertidos).” 

  

Nos “poucos” locais em que há profissionais de saúde, “sua atuação encontra-se 
submetida a princípios religiosos e morais”, não a critérios “técnico-científicos.”  



  

7. Homossexuais e travestis “são considerados como portadores de sexualidade 
desviante”. Um dos profissionais ouvidos declarou-se apto a “curar homossexuais.”  
  

8. As instituições adotam como prática corriqueira o trabalho forçado. Entre outras 
atividades, são compelidos a lavar, passar e cozinhar. Sem remuneração. 

  

Na teoria, trabalham para “combater o ócio”. Na prática, exercem atividade “análoga ao 
trabalho escravo”. Substituem funcionários inexistentes.  
  

9. Numa das entidades inspecionadas, dedicada ao exclusivamente ao tratamento de 
mulheres, detectou-se uma estratégia inusitada. Diz o documento: “Quando uma interna 
decide interromper a internação, […] sei filho fica e é dado, pela instituição, para 
adoção.” Prossegue o texto: “Retirar de alguém, mulher ou homem, o direito a cuidar de 
seus filhos é uma violência e pode ser também um crime.” 

  

10. O conselho de psicologia fez uma constatação que injeta no inaceitável um quê 
de inacreditável: “Não são poucas as instituições que recebem recursos públicos ou, 
ainda, que são reconhecidas como instituições de „utilidade pública‟, ficando, portanto, 
isentas do pagamento de impostos.” Mais: “Um número significativo dessas instituições 
mantém convênios com diferentes órgãos públicos.” A despeito disso, operam sem 
fiscalização. Em bom português: o dinheiro do contribuinte financia o descalabro em que 
as violações se misturam à ausência de tratamento “técnico-científico”. 
  

11. O documento faz uma série de recomendações. Por exemplo: que o Ministério Público 
investigue os maus tratos; que o Ministério da Saúde fiscalize as internações; que a pasta 
do Trabalho averigue as denúncias de trabalhos forçados. 
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Fonte: O Globo 

BRASÍLIA – O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou nesta segunda-feira um 

relatório mostrando a situação de calamidade dos estabelecimentos para internação de 

usuários de drogas. Nas visitas, foram identificadas irregularidades, como castigos 

físicos, tortura, falta de higiene, trabalho forçado, preconceito contra homossexuais, 

obrigação de seguir religiões específicas, impedimento de comunicação com o mundo 

externo, exposição a situações de humilhação e falta de alimentação apropriada. 

O documento é resultado de vistorias realizadas em 68 instituições de 24 unidades da 

federação nos dias 28 e 29 de setembro. As clínicas são privadas, mas algumas têm 

convênio com o poder público. Na avaliação do conselho, o modelo de tratamento de 

dependentes praticado nos estabelecimentos é uma violação à Lei Antimanicomial, que 

prega a integração social e familiar do dependente ao longo do tratamento, e não o 

isolamento. 



Um dos locais que mais chocou o conselho foi a Comunidade Terapêutica Grupo 

Oficina da Vida, em Teresina (PI). Como punição para o descumprimento de regras 

internas, os pacientes são obrigados a cavar um buraco de três metros por três em 

terreno pedregoso e depois cobrir de novo com terra. Na Shalom and Life, em Macaé 

(RJ), os pacientes são compelidos a carregar uma pedra dentro de um saco plástico 

como forma de reconhecimento de sua culpa. 

Na Comunidade Nova Jericó, em Marechal Deodoro (AL), é preciso rezar a Ave Maria 

como punição por eventuais desobediências. Há também quartos de isolamento, onde a 

pessoa fica sem luz e sem ventilação pelo tempo em que os funcionários determinam, 

dependendo da falta cometida. Os adolescentes ficam nos mesmos espaços dos adultos. 

Se um paciente quiser usar o telefone, precisa ser acompanhado por um funcionário. 

A Amparu – Comunidade Terapêutica Vida Serena, em Várzea Grande (MT), é uma 

instituição evangélica onde os pacientes são obrigados a assistir ao culto. Lá, a prática é 

a chamada ―Aprendizagem Rápida‖, que consiste em acordar o interno às 4h da manhã 

para ele capinar um terreno por duas horas, sem intervalo para descanso. 

O Lar Cristão, em Cuiabá (MT), é uma instituição evangélica onde as pacientes são 

obrigadas a seguir as regras do local – que são as mesmas da igreja Assembleia de 

Deus. Quem se recusa a obedecer fica sem refeição até mudar de ideia. 

 

Veículo: Blog Deputado Gonzaga Patriota 

Retranca: Saúde Mental 

Data: 29/11/2011 

Título: Usuários de drogas sofrem maus tratos em clínicas de tratamento 
 

 

Por Assessoria de Comunicação do Deputado Gonzaga Patriota, em 29/11/11 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

divulgou nesta segunda-feira um relatório mostrando a situação de calamidade dos 

estabelecimentos para internação de usuários de drogas. Nas visitas, foram identificadas 

irregularidades, como castigos físicos, tortura, falta de higiene, trabalho forçado, 

preconceito contra homossexuais, obrigação de seguir religiões específicas, 

impedimento de comunicação com o mundo externo, exposição a situações de 

humilhação e falta de alimentação apropriada. 

O documento é resultado de vistorias realizadas em 68 instituições de 24 unidades da 

federação nos dias 28 e 29 de setembro. As clínicas são privadas, mas algumas têm 

http://gonzagapatriota.com.br/


convênio com o poder público. Na avaliação do conselho, o modelo de tratamento de 

dependentes praticado nos estabelecimentos é uma violação à Lei Antimanicomial, que 

prega a integração social e familiar do dependente ao longo do tratamento, e não o 

isolamento. 

Um dos locais que mais chocou o conselho foi a Comunidade Terapêutica Grupo 

Oficina da Vida, em Teresina (PI). Como punição para o descumprimento de regras 

internas, os pacientes são obrigados a cavar um buraco de três metros por três em 

terreno pedregoso e depois cobrir de novo com terra. Na Shalom and Life, em Macaé 

(RJ), os pacientes são compelidos a carregar uma pedra dentro de um saco plástico 

como forma de reconhecimento de sua culpa. 

Na Comunidade Nova Jericó, em Marechal Deodoro (AL), é preciso rezar a Ave Maria 

como punição por eventuais desobediências. Há também quartos de isolamento, onde a 

pessoa fica sem luz e sem ventilação pelo tempo em que os funcionários determinam, 

dependendo da falta cometida. Os adolescentes ficam nos mesmos espaços dos adultos. 

Se um paciente quiser usar o telefone, precisa ser acompanhado por um funcionário. 

A Amparu – Comunidade Terapêutica Vida Serena, em Várzea Grande (MT), é uma 

instituição evangélica onde os pacientes são obrigados a assistir ao culto. Lá, a prática é 

a chamada ―Aprendizagem Rápida‖, que consiste em acordar o interno às 4h da manhã 

para ele capinar um terreno por duas horas, sem intervalo para descanso. 

O Lar Cristão, em Cuiabá (MT), é uma instituição evangélica onde as pacientes são 

obrigadas a seguir as regras do local – que são as mesmas da igreja Assembleia de 

Deus. Quem se recusa a obedecer fica sem refeição até mudar de ideia. 

Fonte:  Agência O Globo 

Blog do Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA (PSB/PE) 
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USUÁRIOS DE DROGAS SOFREM MAUS TRATOS EM CLÍNICAS DE TRATAMENTO  
 

Conselho de Psicologia flagra castigos físicos e tortura, entre outras irregularidades. CAROLINA  

BRÍGIDO - O GLOBO, 28/11/11 - 17h44 

 

BRASÍLIA - O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou nesta segunda-feira um 

relatório mostrando a situação de calamidade dos estabelecimentos para internação de 

usuários de drogas. Nas visitas, foram identificadas irregularidades, como castigos 

físicos, tortura, falta de higiene, trabalho forçado, preconceito contra homossexuais, 

obrigação de seguir religiões específicas, impedimento de comunicação com o mundo 

externo, exposição a situações de humilhação e falta de alimentação apropriada. 

 

http://drogasordemesaude.blogspot.com/2011/11/usuarios-de-drogas-sofrem-maus-tratos.html


O documento é resultado de vistorias realizadas em 68 instituições de 24 unidades da 

federação nos dias 28 e 29 de setembro. As clínicas são privadas, mas algumas têm 

convênio com o poder público. Na avaliação do conselho, o modelo de tratamento de 

dependentes praticado nos estabelecimentos é uma violação à Lei Antimanicomial, que 

prega a integração social e familiar do dependente ao longo do tratamento, e não o 

isolamento. 

 

Um dos locais que mais chocou o conselho foi a Comunidade Terapêutica Grupo 

Oficina da Vida, em Teresina (PI). Como punição para o descumprimento de regras 

internas, os pacientes são obrigados a cavar um buraco de três metros por três em 

terreno pedregoso e depois cobrir de novo com terra. Na Shalom and Life, em Macaé 

(RJ), os pacientes são compelidos a carregar uma pedra dentro de um saco plástico 

como forma de reconhecimento de sua culpa. 

 

Na Comunidade Nova Jericó, em Marechal Deodoro (AL), é preciso rezar a Ave Maria 

como punição por eventuais desobediências. Há também quartos de isolamento, onde a 

pessoa fica sem luz e sem ventilação pelo tempo em que os funcionários determinam, 

dependendo da falta cometida. Os adolescentes ficam nos mesmos espaços dos adultos. 

Se um paciente quiser usar o telefone, precisa ser acompanhado por um funcionário. 

 

A Amparu – Comunidade Terapêutica Vida Serena, em Várzea Grande (MT), é uma 

instituição evangélica onde os pacientes são obrigados a assistir ao culto. Lá, a prática é 

a chamada "Aprendizagem Rápida", que consiste em acordar o interno às 4h da manhã 

para ele capinar um terreno por duas horas, sem intervalo para descanso. 

O Lar Cristão, em Cuiabá (MT), é uma instituição evangélica onde as pacientes são 

obrigadas a seguir as regras do local – que são as mesmas da igreja Assembleia de 

Deus. Quem se recusa a obedecer fica sem refeição até mudar de ideia.  

Postado por Jorge Bengochea às 04:31 0 comentários  
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Relatório do Conselho Federal de Psicologia que será divulgado nesta segunda-feira 

(28) aponta violações a direitos humanos em comunidades terapêuticas espalhadas pelo 

Brasil, destinadas à recuperação de dependentes de álcool e outras drogas.  

Foram visitadas 68 comunidades aleatórias e constatou-se a existência de pessoas 

submetidas a trabalhos análogos à escravidão e castigos humilhantes.  

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estima a presença de 3.000 

comunidades no país, abrigando cerca de 60 mil dependentes. Esses locais constam do 

http://drogasordemesaude.blogspot.com/2011/11/usuarios-de-drogas-sofrem-maus-tratos.html
http://drogasordemesaude.blogspot.com/2011/11/usuarios-de-drogas-sofrem-maus-tratos.html#comment-form


plano de enfrentamento ao crack, que deve ser lançado pela presidente Dilma Rousseff 

em dezembro.  

Versão preliminar obtida pela Folha revela que o governo prevê investir mais de R$ 

300 milhões, em quatro anos, em projetos culturais, de habilidades sociais e esportivas 

no interior dessas entidades.  

De acordo com Pedro Paulo Bicalho, coordenador da comissão nacional de direitos 

humanos do conselho, diz que uma das violações encontradas é a inexistência de 

projetos terapêuticos. "Vira depósito, as pessoas ficam guardadas. E mal guardadas."  

Denúncias semelhantes foram encaminhadas pelo conselho à ONU (Organização das 

Nações Unidas) este ano.  

Apesar de instituições serem elogiadas por especialistas, o conceito do isolamento 

adotado por elas é frequentemente posto em xeque.  

Bicalho questiona ainda o fato de atores envolvidos na discussão da reforma 

psiquiátrica e do acolhimento de usuários de drogas, como o conselho, não terem 

podido debater a proposta do plano.  

"Nenhum de nós sabemos ou conhecemos o plano, ele foi construído a partir de debate 

pouco amplo", afirmou.  

A reportagem procurou a Casa Civil e o Ministério da Saúde, e não teve resposta até o 

fechamento dessa edição.  
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